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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan mempunyai peran yang penting dalam proses 

pengukuran penilaian kinerja entitas serta bentuk komunikasi yang 

disampaikan oleh manajemen yang bermanfaat untuk pengambilan  

keputusan. Banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, 

pemerintah, kreditur, dan lain lain  berkepentingan terhadap laporan 

keuangan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat 

memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya. Tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi 

keuangan dan kinerja entitas yang dibuat agar berguna bagi pengguna 

laporan keuangan khususnya investor dan kreditor. 

Bagi investor laporan keuangan berguna untuk menilai 

keberlanjutan  entitas dimasa yang akan datang. Bagi kreditor laporan 

keuangan sebagai sarana untuk menilai kemampuan keuangan entitas 

dalam melunasi pinjaman. Bagi entitas yang telah go public diwajibkan 

untuk melakukan audit laporan keuangan. Karena setiap entitas yang 

sudah go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh 

auditor independen sesuai peraturan OJK. 
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Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan 

hal yang sangat penting bagi entitas. Di Indonesia batas waktu terbitnya 

laporan keuangan entitas publik diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau 

(OJK). entitas publik harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya 

disertai dengan opini audit kepada OJK dan mengumumkan kepada publik 

paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 

atau harus teraudit dalam jangka waktu 90 hari. Jika pada akhir bulan 

ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, entitas tidak 

menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai peraturan OJK No: 

29/POJK/2016 tentang laporan emiten atau entitas publik akan mendapat 

sanksi berupa teguran dan denda (Komisioner & Jasa, 2016). 

Dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat 

mempengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan. Informasi 

pada laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi tersebut 

disampaikan secara tepat waktu dan berguna bagi pemakai informasi 

laporan keuangan, sedangkan informasi laporan keuangan dikatakan tidak 

relevan apabila terjadi penundaan dalam penyampaian laporan keuangan. 

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dilihat dari 

tanggal tutup buku laporan keuangan entitas sampai tanggal laporan 

auditor independen.  

Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan 

entitas dengan tanggal laporan auditor independen menggambarkan 

lamanya waktu penyelesaian proses audit laporan keuangan yang 
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dilakukan oleh auditor independen. Rentang waktu antara tanggal tutup 

buku sampai pada tanggal pelaporan auditor independen sering disebut 

dengan audit report lag. 

Penelitian mengenai audit report lag telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya Lianto dan Kusuma (2010), Listiana dan 

Susilo (2012), Azizah dan Kumalasari (2012), Tiono dan C (2012), 

Togasima & Christiawan (2012), Siwy (2012), Tambunan (2014), Sari dan 

Ghozali (2014), Sartika (2017), Dura (2017). Mengacu pada penelitian – 

penelitian tersebut ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

audit report lag, antara lain variabel profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, 

ukuran entitas ukuran KAP, dan karakteristik komite audit. 

Lianto dan Kusuma (2010), Greta dan Juanita (2012), Azizah dan 

Kumalasari (2012), Sartika (2017), Dura (2017), menyatakan bahwa faktor 

profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut berbeda 

dengan penelitian Listiana dan Susilo (2012), Tiono dan C (2012), 

Togasima dan Christiawan (2012), Siwy (2012), Sari dan Ghozali (2014), 

yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

Lianto dan Kusuma (2010), Greta dan Juanita (2012), Sartika 

(2017), Dura (2017) menyatakan bahwa faktor solvabilitas berpengaruh 

terhadap audit report lag. Hal tersebut berlawanan dengan hasil penelitian 

Azizah dan Kumalasari (2012), Togasima dan Christiawan (2012), Sari 
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dan Ghozali (2014) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap audit report lag. 

Selanjutnya Sartika (2017) dan Dura (2017) menyatakan bahwa 

faktor likuiditas berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut 

berlawanan dengan hasil penelitian Listiana dan Susilo (2012) yang 

menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 

Adapun Lianto dan Kusuma (2010) serta Togasima dan 

Christiawan (2012), Azizah dan Kumalasari (2012), Greta dan Juanita 

(2012), Sari dan Ghozali (2014), Dura (2017) menyatakan bahwa faktor 

ukuran entitas berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut 

berlawanan dengan hasil penelitian Siwy (2012), Tiono dan C (2012), 

yang menyatakan bahwa ukuran entitas tidak berpengaruh terhadap audit 

report lag. 

Greta dan Juanita (2012), Tambunan (2014) menyatakan bahwa 

faktor ukuran KAP berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut 

berlawanan dengan hasil penelitian Tiono dan C (2012), Togasima dan 

Christiawan (2012), Siwy (2012), Sari dan Ghozali (2014) yang 

menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report 

lag. 

Menurut Anggarini (2010) menyatakan bahwa faktor komite 

audit berpengaruh terhadap audit report lag. Hal tersebut berlawanan 

dengan hasil penelitian Yaputro dan Rudiawarni (2012) yang menyatakan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
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Beberapa penelitian yang disebutkan diatas belum menunjukan 

hasil yang konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

report lag. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian kembali atas 

variabel-variabel yang sudah diteliti sebelumnya. Peneliti juga melakukan 

penambahan variabel karakteristik komite audit, dikarenakan keberadaan 

komite audit pada entitas publik di Indonesia diatur oleh regulator salah 

satunya dalam Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-

315/BEJ/06/2000. Dalam keputusan tersebut dijelaskan entitas yang 

terdaftar di wajib mempunyai komite audit bahwa dalam rangka 

mewujudkan good corporate governance. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor- faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag.  

Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap audit report lag yaitu, 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas, ukuran KAP dan 

karakteristik komite audit yang diproksikan dengan audit committee 

independence, audit committee meeting, audit committee size, audit 

committee expertise. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

entitas BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 

2014-2017. Alasan memilih entitas BUMN sebagai objek penelitian 

karena BUMN merupakan entitas yang dimiliki pemerintah, yang mana 

mereka mengalami audit berlapis (audit internal, audit eksternal dan BPK) 

maka kemungkinan audit report lag lebih panjang. Berdasarkan uraian di 

atas, penelitian ini berjudul PENGARUH PROFITABILITAS, 
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SOLVABILITAS, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, 

UKURAN KAP DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT 

TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi Empiris pada Perusahaan 

BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit report lag? 

2) Apakah solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit report lag? 

3) Apakah likuiditas mempunyai pengaruh terhadap audit report lag? 

4) Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit report 

lag?  

5) Apakah ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap audit report lag? 

6) Apakah audit committee expertise mempunyai pengaruh terhadap audit 

report lag?  

7) Apakah audit committee independence mempunyai pengaruh terhadap 

audit report lag?  

8) Apakah audit committee meeting mempunyai pengaruh terhadap audit 

report lag?  

9) Apakah audit committee size,mempunyai pengaruh terhadap audit 

report lag? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. 

2) Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag. 

3) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap audit report lag. 

4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report 

lag. 

5) Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lag. 

6) Untuk mengetahui pengaruh audit committee expertise terhadap audit 

report lag. 

7) Untuk mengetahui pengaruh audit committee independence terhadap 

audit report lag. 

8) Untuk mengetahui pengaruh audit committee meeting terhadap audit 

report lag. 

9) Untuk mengetahui pengaruh audit committee size terhadap audit report 

lag. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 



8 
 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

tentang audit, laporan keuangan, peran sentral komite audit dan 

pengaruhnya dalam mengurangi audit report lag.  

2. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini membantu perusahaan dalam mengetahui faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu dalam proses audit. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia dan memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan 

dengan peran sentral komite audit dalam mengurangi audit report lag 

dan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi kepustakaan yang 

bermanfaat untuk penunjang kegiatan akademik mahasiswa. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang secara berurutan 

terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, 

Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Simpulan 

dan Saran. Selanjutnya, deskripsi masing-masing bab akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari 

penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka 

konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan mengenai 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil olah data, dan argumentasi atau pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil analisis yang 

telah dilakukan. 

 

 


